المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

كليات اخلليج للعلوم اإلدارية واإلنسانية

قسم علوم احلاسب واملعلومات

مقرتح جدول االختبارات النهائية  -بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات
الفصل الدراسي األول  -للعام اجلامعي 2022/2021م
اليوم

التاريخ

األحد

2021/12/12م

اإلثني

2021/12/13م

الثالاثء

2021/12/14م

الفرتة األوىل من
 05:00 - 03:00م
اسم املقرر
Economic System in Islam

Computers Skills

1188

د .فيصل الغياض

النظام اإلقتصادي يف اإلسالم

Mathematics I

1187

أ.د .حممد سويلم

Multimedia & Web Design

1214

Mathematics II

1202

أ.د .حممد سويلم

Introduction to Database

1212

د .فيصل الغياض

English Language I

1186

د .فخري عليبة

Computer Ethics

1222

د .راز دين سليم

Internet Technology

 1216د.هباء الدين محودة

System Analysis and
Design

1208

رايضيات ()1

اللغة اإلجنليزية ()1

Communication Skills

1100

د .خملد املطريي

Programming I

1205

د .فيصل الغياض

Programming II

1211

د .راز دين سليم

لغة الربجمة ()1

لغة الربجمة ()2

Computing Terminology in
English

1189

د .فخري عليبة

Information Security

1206

د .فيصل الغياض

Computer Networks I

 1210د.هباء الدين محودة

مصطلحات احلاسب ابللغة اإلجنليزية
أمن املعلومات

شبكات احلاسب ()1

English Language II

1203

د .فخري عليبة

Probability and Statistics

1207

أ.د .حممد سويلم

اللغة اإلجنليزية ()2

الثالاثء

2021/12/21م

Basic Programming and
Algorithms

أ .حمفوظ حرشاين

مهارات االتصال

االثني

تكامل األنظمة

1213

د .راز دين سليم

1204

تقنيات اإلنرتنت

2021/12/20م

د.عبدالعزيز السعيد

Systems Integration

الشعبة

استاذ املقرر

أ .فائز بوعزيز

رايضيات ()2

اخلميس 2021/12/16م

الشعبة

استاذ املقرر

1103

مهارات احلاسب

األربعاء 2021/12/15م

رقم

الفرتة الثانية من
 08:00 - 06:00م
اسم املقرر

رقم

مبادئ اإلحصاء واالحتماالت
Cryptography

التشفري

Discrete Mathematics

الرايضيات املتقطعة

مبادئ الربجمة واخلوارزميات

الوسائط املتعددة وتصميم الويب
مقدمة يف قواعد البياانت
أخالقيات احلاسب

حتليل وتصميم النظم

& Data Transmission
Computer Networks

تراسل البياانت وشبكات احلاسب

Systems Administration
and Maintenance

إدارة النظم وصيانتها

Intelligent Systems

األنظمة الذكية

1215

د .راز دين سليم

 1219د.هباء الدين محودة

1221

1220

د .راز دين سليم

أ .سلطان احلرب

 1209د.هباء الدين محودة
1218

د .فيصل الغياض

تعليمات :تبدأ اختبارات الفرتة األوىل من الساعة  3م  ،والفرتة الثانية من الساعة  6م.

---

---

رئيس القسم

---

د .هباء الدين محودة حسن محودة

